Besluit tot wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking de Liemers
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar;
overwegende dat:
- zij op 30 november 2010 een Gemeenschappelijk regeling Samenwerking de Liemers zijn aangegaan
waarmee het openbaar lichaam Samenwerking de Liemers is opgericht;
gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers;
de toestemming van de respectievelijke gemeenteraden op grond van artikel 1, tweede lid van de
Wet gemeenschappelijke regelingen;
besluiten
de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers als volgt te wijzigen:
Artikel I Wijzigingen
A. Aanhef
B. In de aanhef komt op verschillende plaatsen de verwijzing naar de gemeente Rijnwaarden te
vervallen. Artikel 10 lid 3 te vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:
3. Het algemeen bestuur streeft naar besluitvorming op basis van consensus. Indien er geen
consensus is dan worden besluiten van het algemeen bestuur genomen bij meerderheid van
stemmen, waarbij voor de leden van het algemeen bestuur een stemverhouding geldt van 2
stemmen voor de leden uit de gemeente Zevenaar en 1 stem voor de leden uit de gemeenten
Duiven en Westervoort.
C. Artikel 12, lid 1 te wijzigen in:
Het Dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, waarvan 1 de voorzitter is.
D. Artikel 21 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 21: De taken en bevoegdheden van de directie
1. De werkorganisatie van de Samenwerking De Liemers wordt aangestuurd door een directie die bestaat uit
een algemeen directeur SDL, tevens directeur RSD en een adjunct directeur SDL, tevens directeur RID en
Inkoopsamenwerking.
2. Tot de taak van de algemeen directeur SDL behoort de dagelijkse leiding van Samenwerking De Liemers. Hij
treedt ook op als secretaris van Samenwerking De Liemers.
3. De directie staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de door het bestuur
ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
4. De leden van de directie hebben in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
een adviserende stem.

5. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie worden vastgelegd in een directiestatuut. Het
directiestatuut wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. In het statuut worden in ieder geval de zorg
voor een organisatiemodel, de invulling van de secretarisfunctie van het algemeen en dagelijks bestuur en
mandatering aan leden van de directie geregeld.
E. Artikel 22 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
Artikel 22: Het personeel
1. Het dagelijks bestuur kan beslissen tot het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
2. Op het personeel is de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van toepassing.
3. De directeuren van de diensten/uitvoeringsorganisaties betreffende de diensten genoemd in artikel 4, eerste
lid zijn belast met de dagelijkse leiding van desbetreffende diensten. De directeur van de RID is tevens
directeur betreffende het taakveld Inkoopsamenwerking.
4. In het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding kunnen medewerkers van de
diensten/uitvoeringsorganisaties van de taakvelden zo nodig worden ingezet voor de uitvoering van taken
zoals die zijn vastgelegd in de gemeentelijke rampenplannen.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking.

Ondertekend op ……….te…..
Het college van burgemeester en wethouders van Duiven

mr. drs. R.J. den Haan

mr. H.B. Hieltjes
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burgemeester

Ondertekend op ……….te…..
Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

M. Sluiter MA

drs. A.J. van Hout

secretaris

burgemeester

Ondertekend op ……….te…..
Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

mr. D. Jansen

drs. L.J.E.M. van Riswijk

secretaris

burgemeester

Toelichting bij het eerste wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking de
Liemers (SDL)
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I
A. Met de gemeente herindeling is de gemeente Rijnwaarden opgegaan in de gemeente
Zevenaar. Hierdoor wijzigt het aantal deelnemende gemeenten als ook de stemverhouding.
B. De basis van besluitvorming is gelegen in consensus. Dit spreekt ook het vertrouwen uit om
er in goed overleg uit te komen. Echter, indien er zich een situatie voordoet dat er geen
overeenstemming kan worden bereikt zal het stemmen in stelling moeten worden gebracht.
Hierbij is sprake van een stemverhouding van 2-1-1 waarbij ieder lid van het Algemeen
bestuur een stem heeft.
C. Artikel 12 lid 1 spreekt in de huidige GR van 4 leden. Door het wegvallen van de gemeente
Rijnwaarden is er thans sprake van een verhouding die gebaseerd dient te zijn op 3 leden in
het Algemeen bestuur.
D. In eerdere besluitvorming is voor de SDL gekozen voor het invoeren van een directiemodel
en het te laten vervallen van de netwerkdirectie.
E. In eerdere besluitvorming is voor de SDL gekozen voor het invoeren van een directiemodel
en het te laten vervallen van de netwerkdirectie.

